विकास पावाधिकरणातातील विविाधि विभागातातील नसनसात्यांांचयांचे सके स्कॅ्कॅननग ि विजातीटलासझयांचेशनांचयांचे काम
करणयांचेबाबतचसा कामाचसा वनविदा प पूिूर्व बव बैठकातीांचा इतातीितीवृृतात्यांत
प्राधाधिकरण्रातातील ध विध विाधि ध विभ्राग्रातातील नसनस्रात्यांांचयांचे सके स्कॅ्कॅननग  वि धिजातीटल्रासझयांचेशनांचयांचे क्राम करणयांचेब्राबतांचाती Pre bid
meeting धिन्रात्यांक 20.07.2016 रोजाती प्राधाधिकरण क्रासार्यालस्रात त सत्यांपन्न झ्रालाती. सदर Pre bid meeting मध्ये उपसस्थित
ठयेकयेददारदाांस प्र कदा्कार्यकदारयकारी अ अभी अभि्ांतदा ( अभिद्युत) ्दाांनयकारी  अभन अभिदयेच्दा अटयकारी ि शतशर्ती ि कदामदामाबदामाबतबतचयकारी स अभिसतर मदा अभर माहितयकारी दयेऊन
उपसस्थित ठयेकयेददारदाांस  अभन अभिदयेमाबदामाबत कदार माहियकारी शांकदा अडयकारीअडबतचणयकारी असल्दास त्दा मदाांडणयेमाबदामाबत सदाांगगण्दात आ आलये .
त्दाप्रमदाणये pre bid meeting मध्ये खदा आलयकारी आलप्रमदाणये म्युददये उपसस्थित करगण्दात आ आलये ि त्दासदाठयकारी त्दासम त्यासमोर नमसमोर नमूद
कयेल्दाप्रमदाणये ख्यु आलदासदा करगण्दात आ आलये आलदा आर माहिये अ क उपसस्थित कये आलये आलदा प्ररशन

करगण्दात आ आलये आलदा ख्यु आलदासदा

1.

शयकारी तनियकारीर पटये आल ्दाांनयकारी अशयकारी  अभिबतचदारणदा
कये आलयकारी कयकारी  अभन अभिदयेमध् नमसमोर नमूद दसतऐिजदाांबतचयकारी
अांददाजये सांख्दा ि पयेपसकार्य बतचयकारी सदाईज कदा्
असये आल.

्दामाबदामाबत प्रदा अभाधिकरण कदा्ार्या आल्दाकडसमोर नमून सदाांगगण्दात आ आलये कयकारी अांददाजये
25  आलदाख पयेपसकार्यबतचये सक्कॅननग करणये अपये अभपेक्षित आर माहिये तसयेबतच सक्कॅननग
सदाठयकारी 90 टककये पयेपसकार्य र माहिये A4/legal सदाईज मध्ये असतयकारी आल तर
उिकार्य अभरत पयेपसकार्य सदाईज र माहियकारी ियेगियेगळयकारी असये आल.

2.

शयकारी रदार माहि्यु आल ग्युांजदाळ ्दाांनयकारी अशयकारी  अभिबतचदारणदा
कये आलयकारी कयकारी,  अभड अभजट आलदा्झेयेशन सदाठयकारी
आिरश्क असणदारये ससॉफटियेअर र माहिये
प्रदा अभाधिकरण
कदा्ार्या आल्दाकडये
उप आलपलबाधि
असणदारये िदापरतदा ्येई आल कयकारी नियकारीन डयेवर माहि आलप
करदािये  आलदागये आल, जर तसये करदाि्दाबतचये
असल्दास त्दाबतचयकारी कसॉसट ियेगळयकारी दयेणदार
नकिदा कसये

्दामाबदामाबत प्रदा अभाधिकरण कदा्ार्या आल्दाकडसमोर नमून सदाांगगण्दात आ आलये कयकारी ,
प्रदा अभाधिकरण कदा्ार्या आल्दाकडये उप आलपलबाधि अस आलये आलये ससॉफटियेअर िदापरदािये
नकिदा open source उप आलपलबाधि करुन घ्दाियेत. अन्््थिदा प्रदा अभाधिकरण
कदा्ार्या आल्दाबतचयकारी पसमोर नमूिकार्य परिदानगयकारी  घयेऊन ठयेकयेददारदानये ससॉफटियेअर सित:
डयेवर माहि आलप करुन घ्दाियेत. त्दासदाठयकारी प्रदा अभाधिकरण कदा्ार्या आल्दाकडसमोर नमून
क त्यासमोणतयेर माहियकारी अ अभतरयकारीकत श्युलक अददा कये आलये जदाणदार नदार माहियकारी.

3.

शयकारी प्रम त्यासमोद िदाडयेकर ्दाांनयकारी अशयकारी  अभिबतचदारणदा ्दामाबदामाबत कदा्ार्या आल्दाकड्युन ख्यु आलदासदा करगण्दात आ आलदा कयकारी सदर
कये आलयकारी कयकारी, सक्कॅन कये आलये आलये दसतऐिजबतचदा कदामदाबतचदा back up र माहिदा प्रदा अभाधिकरण कदा्ार्या आल्दाबतचये सवर माहिकार्यरिर तसयेबतच
back up कसदा ठयेिदाि्दाबतचदा आर माहिये
प त्यासमोट्टेमाब आल र माहिदाडकार्य अभडसक ि DVD िर ठयेिदाि्दाबतचदा आर माहिये.

4.

शयकारी प्रम त्यासमोद िदाडयेकर ्दाांनयकारी अशयकारी  अभिबतचदारणदा
कये आलयकारी कयकारी, सक्कॅन कये आलयेल्दा दसतऐिजसदाठयकारी
माबदारक त्यासमोड सटशनरयकारी क त्यासमोण उप आलपलबाधि करुन
दयेणदार.

5.

शयकारी अ अभनकयेत नदारांग, ्दाांनयकारी अशयकारी  अभिबतचदारणदा ्दामाबदामाबत कदा्ार्या आल्दाकड्युन ख्यु आलदासदा करगण्दात आ आलदा कयकारी दसतऐिज र माहिये
कये आलयकारी कयकारी, सक्कॅन करदाि्दाबतचये दसतऐिज र माहिये द त्यासमोन्र माहियकारी ी अभिदाषयेतयकारी आल असतयकारी आल ि तये टांक अभ आलखयकारीत ि र माहिसत अभ आल अभखत द त्यासमोनर माहियकारी
टांक अभ आल अभखत आर माहियेत कयकारी र माहिसत अभ आल अभखत तसयेबतच अससमोर नमू शकतयकारी आल.
तये मरदाठयकारी आर माहियेत नकिदा कसये

्दामाबदामाबत प्रदा अभाधिकरण कदा्ार्या आल्दाकडसमोर नमून ख्यु आलदासदा करगण्दात आ आलदा कयकारी ,
 अभड अभजट आलदा्झेयेशनच्दा सांपसमोर नमूणकार्य कदामदासदाठयकारी आिरश्क असणदारयकारी सिकार्य
सटयेशनरयकारी र माहियकारी सांमाबांाधियकारीत ठयेकयेददारदानयेबतच सिखबतचार्यानये खरयेदयकारी करदाि्दाबतचयकारी
आर माहिये.

सहाती/--म्रा मुखस क्रासर्यक्राराती अधाधिक्राराती

